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Hej alla KNX vänner,

Vi är nu inne i sista veckan innan Julledigheten och det är dags att summera 2018.

Light & Building
Mässan i Frankfurt var utan tvekan årets stora mässa med fler KNX leverantörer än
någonsin på plats. KNX växer och utvecklas fortfarande vilket innebär att de få
personer som startade detta för snart 30 år sedan lade grunden till något som idag
berör miljontals människor världen över. Mäktigt!
Jag känner mig väldigt priviligierad eftersom jag för drygt 10 år sedan fick förmånen
att jobba och även umgås privat med an av grundarna.
Tyvärr lämnade denna underbara person oss i sjukdom får några år sedan, men jag
vet att han var väldigt stolt över framgången.

Mässor – easyFairs och Nordic Property Expo
Under 2018 valde vi att medverka på tre mässor, easyFairs i Umeå och Stockholm
samt Nordic Property Expo i Göteborg. Gänget som arrangerar easyFairs gör ett
fantastiskt jobb och ger oss utställare fantastiska möjligheter att möta branschen.
Nordic Property Expo var en ny mässa som vände sig mot fastighetsägare och
beställare. Vi antog möjligheten att vara med och på denna nya arena sprida
information och kunskap om KNX. Behovet är verkligen stort, troligtvis större än
man ibland tror.

KNX Utbildning
Under året har föreningen jobbat med flera saker, bland annat ett utbildningspaket
för skolor med el-utbildning. Med vårt paket kommer man kunna erbjuda en riktigt
bra KNX-utbildning från grunden.

KNX Dagen 2018
I oktober arrangerade vi en KNX Dag med fokus på KNX Secure och KNX IoT och



Semantics. Intressanta ämnen som kanske inte berör alla idag, men som helt klart
kommer ha stor betydelse om några år. På agendan hade vi också ett parti som
hette: Vad tycker branschen om KNX? Det var väldigt intressant att lyssna på
Anders Hägglund (Ramböll), Staffan Frölinger (Midroc Electro) och Fredrik Sadjak
(Landstingsservice Uppsala). Gemensamma nämnare: hur betydelsefull en väl
genomförd konsulthandling är för slutprodukten, hur viktigt det är att alla förstår
vad trygga och väl etablerade system innebär samt behovet av kunskap också hos
beställarna.

KNX Award 2018
På KNX Dagen korade vi också vinnaren av KNX Award 2018. Det blev en kille som
har lång erfarenhet av KNX. Håkan Ruudh på Hanhalls Elekriska insåg redan för 20 år
sedan att KNX var systemet som kunde erbjuda honom den frihet som i sin tur
också ger kunderna fantastiska möjligheter. På hotell- och konferenscentret
Säröhus söder om Göteborg har Håkan fått nytta av sin breda KNX kunskap och
även fått kunden att verkligen förstå vad KNX innebär. Håkan är en fantastisk
ambassadör för KNX och väl värd KNX Award 2018.

     Håkan Ruudh Hanhalls Elekriska                       Säröhus

2019
Vi laddar nu inför nästa år och förberedelserna är redan igång.

Utbildningspaketet – lanseras under första kvartalet. Är du intresserad så hör av
dig till kansliet.

Mediaprojekt - företaget MediaPartner där Henrik Nygård (f.d. chefredaktör på
Elinstallatören) nu jobbar kontaktade oss för ett tag sedan och ville utveckla vår
marknadsföring. Vi får se hur långt vi kommer, men vi tror starkt på Henrik och hans
kunniga kollegor som har lång erfarenhet inom elbranschen.

Elfack - Sveriges största och viktigaste elmässa fyller 50 år nästa år. Vi kommer
som vanligt vara på plats med seminarier och en stor monter precis innanför
huvudentrén. Montern ska vi fylla med alla KNX nyheter samt visa den bredd som
vår standard nu innebär med över 400 tillverkare.

Synas på Elfack - vill du som medlem i KNX Sweden vara med och synas på Elfack
så hör av dig till kansliet. Alla medlemmar får härmed chansen att visa vem man är
och vad man kan, dvs marknadsföra sig själva som KNX proffs. Planeringen är A och



O så hör av er under januari månad om ni vill vara med.

KNX Award 2019 – vinnaren kommer utses den 7 maj kl.16:00 på Elfack. Har du ett
projekt så skicka in din anmälan redan nu, mer info finns på vår hemsida
www.knx.se

                                    KNX monter Elfack 2019

Jag vill avsluta årets sista nyhetsbrev med ett Nyårslöfte som jag hoppas att vi alla
kan hjälpas åt med. Detta är att ägna lite mer tid åt alla beställare och
fastighetsägare som inte har kunskapen om vad KNX standarden faktiskt innebär
och levererar. Många hamnar fortfarande i tråkiga lösningar där låsningar och
enskilda fabrikatlösningar omöjliggör optimal drift och funktion för all framtid.
Jag tycker att alla som investerar i fastigheter är värda att få veta vad KNX
verkligen levererar innan man tar sina beslut. Jag hoppas därför att vi alla kan
hjälpas åt och fokusera lite extra på detta under kommande år.

Önskar er alla en riktigt God Jul & Gott Nytt År!

Rikard Nilsson
Ordförande KNX Sweden

Nya Värmeaktorer
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Rexel ser stark ökning av KNX projekt
 

Nyhet - Gratis KNX Baskurs!
 

                           Huvudmedlemmar:

                              Våra partners:

KNX Sweden kansli: Telefon: 073-
4330250

Mejl: info@knx.se

Obs! Viktigt!
Vill ni inte ha detta nyhetsbrev i framtiden, klicka på avregistrera längst ner på
sidan eller mejla info@knx.se
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